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Vážení spoluobčané,
v dnešním „slově starosty“ bych Vám rád připomenul významnou letošní předprázdninovou oslavu k 650. výročí od první
písemné zprávy o obci Chotěvice.
Jak uvádějí historické farní kroniky, první písemná zmínka o naší obci pochází z roku 1362, ale její původ je pravděpodobně
ještě mnohem starší. Chotěvice patřily ve 14. století vladykům z Kolína, později se obec dostala do majetku různých feudálů
a od roku 1521 byla vesnice součástí hostinnského panství až do roku 1872. Pro zajímavost - v roce 1869 měla obec 1 078
obyvatel, což je téměř shodné se současným stavem.
Oslavy se uskutečnily v rámci tradiční poutě sv. Petra a Pavla v sobotu 30. června 2012. Ačkoliv ráno při zahájení spadlo pár
kapek a bylo poměrně zataženo, patron našich hor Krakonoš nakonec mraky rozehnal a slunce nad obcí svítilo po celý
zbytek oslavy.
Celkové náklady oslav mírně převýšily částku 200 000,- Kč, což bylo plně vyváženo spokojeností všech návštěvníků oslavy.
Na závěr bych rád poděkoval všem organizátorům, členům místních organizací a spolků, zastupitelům a pracovníkům obce,
kteří bez ohledu na svůj volný čas a pohodlí pod vedením místostarosty obce Vladimíra Lukeše zorganizovali a uskutečnili
tuto důstojnou a velice úspěšnou oslavu k 650. výročí obce Chotěvice.
Ing. Josef Davidík
starosta obce
Oslava 650 let od první zmínky obce Chotěvice začala úderem 9. hodiny, a to slavnostním proslovem starosty
obce Ing. Josefa Davidíka. Poté si vzal slovo Přemysl Jiran, který moderoval tuto oslavu po celý den. Jako první
uvedl vystoupení roztleskávaček ze zdejší ZŠ pod vedením paní učitelky Veroniky Sokolovičové. Své akční
vystoupení završily pyramidou a sklidily tak veliký potlesk. Po jejich vystoupení na hřišti TJ Sokol se začal hrát
fotbalový turnaj.

V zasedací místnosti Obecního úřadu byly vystaveny kroniky obce, zapůjčené ze Státního okresního archivu
v Trutnově. Mnozí návštěvníci tu nostalgicky zavzpomínali na staré dobré časy a někteří velmi bystří jedinci
dokonce našli i malé chyby a nejasnosti v kronikách. Tyto špatné informace pak byly předány na patřičná místa.
Zajímavá byla také výstava historických fotografií, které doplňovaly fotky ze současnosti.
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Před vchodem do Obecního úřadu si mohl každý návštěvník zakoupit ručně raženou minci k příležitosti 650.
výročí obce Chotěvice. Prostor před úřadem a místní prodejnou potravin byl zaplněn stánky, kde se konaly
Farmářské a řemeslné trhy, o který byl opravdu velký zájem.

Ve zdejší základní škole byla pořádána výstavka keramického kroužku BABINEC, která sklidila velký obdiv
návštěvníků pro šikovnost a zručnost chotěvických žen. Myslivci ze spolku sv. Kateřina se tu pochlubili svými
loveckými trofejemi a na hřišti ZŠ mohli návštěvníci ochutnat jejich výborný kančí guláš a steaky ze zvěřiny.

V románsko-gotickém kostele sv. Petra a Pavla se konala Poutní mše, kterou zahájila děvčata z Lesnické školy
v Trutnově slavnostními fanfárami na lesní rohy. Mše se také zúčastnili němečtí rodáci. Chrámový pěvecký sbor ze
Dvora Králové pod vedením sbormistra Víta Havlíčka, kde na violoncello zahrála Lenka Jiranová a na příčnou
flétnu Martina Zemková ze ZUŠ v Hostinném dal mši tu správnou atmosféru.

Chotěvice jsou největší obcí na Trutnovsku díky své rozloze, a tak si někteří návštěvníci občas stěžovali, že je bolí
nohy. Z kostela na hřiště a zpátky to není zrovna malý kus. Program oslav byl opravdu pestrý, takže se využilo
skoro celé obce.
V obecní hospodě, jejím okolí a nově zrekonstruovaném sále bylo celý den živo. Společenský sál byl v záloze
v případě nepříznivého počasí. Dopoledne tu zahrála dechovka TÁBORANKA, jejíž členové jsou z obcí pod horou
Tábor. Během odpoledne tu proběhla módní přehlídka pracovních oděvů TEMPO ČESKO Hostinné a Jilemnický
spolek paní a dívek tu předvedl své dobové kostýmy. Tyto paní a dívky mohli návštěvníci potkávat během dne a
měli se s nimi možnost i vyfotit. Odpoledne tu zahrála rock - popová kapela FANFÁN od Kutné Hory a večer to tu
rozjeli rockeři TELEGRAF ROCK z Kolínska.
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Akční zásah hostinnských hasičů sklidil velký úspěch. Předvedli tu vyproštění zraněné osoby z automobilu a
likvidaci ohně hořícího auta. Děti našly zábavu v pěně, kterou hasiči nastříkali na hřišti. Městská policie Trutnov
odpověděla na každou otázku, zejména zvídavých dětí, které si pak mohly vyzkoušet třeba i zásah při demonstraci.

Po celý den v naší obci bylo vše, co si návštěvník takovéto akce přeje, a jak jinak jidla a pití bylo dosti…
… i děti si tu užily na nafukovacím skákacím hradu, řetězáku a jízdou na ponících.

Zakončení oslav obstaralo vystoupení populárních hudebních skupin v čele se současným občanem obce,
populárním zpěvákem a hercem Richardem Krajčem se členy skupiny KRYŠTOF.
V šatně hráčů TJ SOKOL položil Petr Doležal několik otázek Richardu Krajčovi…

Richarde, jaký je Tvůj vztah k Chotěvicím?
„Já tady mám v podstatě už 9 let nový domov, takže je to pro mě momentálně taková domovina. Víceméně se to všechno stalo
náhodou, hledal jsem nějaké pěkné stavení a našel jsem ho zrovna v Chotěvicích a až potom jsem začal objevovat krásy tohoto
kraje, nejen Chotěvic, ale i okolí a musím říct, že jsem si to tady zamiloval.“
Jak stíháš divadlo, hraní, koncertování?
„Někdy je to složité, ale tím, že jsem prakticky všechno vzal do vlastních rukou, to znamená, že dělám management nejen
kapele, ale vlastně se starám i o divadelní představení, tedy moje žena se mi stará o divadelní představení, tak mám přehled o
tom, co se děje a vím, kdy musím říct tak tady už nemůžu točit. Kapela má pro mě přednost, takže se snažím všechno dělat tak,
aby na tom byl Kryštof nejlépe, a zbytek těch aktivit jsem už posunul do pozadí, a v podstatě se z nich stal takový koníček.“
Letos jste se jako skupina Kryštof zavřela do velkého statku a začínáte točit novou desku. Můžeš nám k tomu
něco říct?
„My už jsme tu novou desku dotočili. Točili jsme ji v květnu, kdy nám přijeli pomáhat dva američtí producenti a teď se v New
Yorku míchá, takže čekáme na výsledek. S tím natočením jsme byli moc spokojeni. My jsme před tím absolvovali několik
soustředění, kde jsme dávali dohromady písničky, tedy repertoár, který se na desce objeví. Jedna z písní, vlastně ta první, kterou
se pokusíme vypustit i do rádií, tak tady bude mít dneska premiéru, i když v takové okleštěné verzi. My jsme tu čtyři, ale
zahrajeme ji tady poprvé veřejně. No a na podzim by deska měla vyjít. Od října minulého roku nekoncertujeme, takže se
zároveň začínáme připravovat na šňůru, kterou bychom chtěli odehrát v únoru příštího roku, a tím skončí rok a půl dlouhá
koncertní pauza, kdy se snad celá kapela vrátí na pódia a zase začne brouzdat českými městy.“
A název desky?
„Deska se bude jmenovat Inzerát, protože my jsme vždycky desky nazývali podle nějakého symbolu, který tu desku nějak
spojoval. Teď je to Inzerát, protože jsme našli producenty na inzerát a udělali jsme to proto, že jsme chtěli zkusit něco nového.
Jedna z písní se taky jmenovala Inzerát, tak jsme si říkali, že možná to spojení bude zase ten symbolismus, který máme rádi a že
snad zase přinese štěstí.“
Chtěl bys na závěr něco vzkázat chotěvickým?
„Chtěl bych jim hlavně říct, že mě mrzí, že jsem ještě neměl moc čas, i když už je to 9 let, co tady jsem je všechny poznat. Znám
v podstatě jen to blízké sousedské okolí. Takže slibuju, že se pokusím to napravit, protože si myslím, že by to tak na správné
vesnici mělo být, že by se lidé měli znát a měli by držet spolu. Ať mi to prominou, že jsem zatím moc nenavštěvoval místní akce
a místní bály a tancovačky, a že k tomu určitě dojde.“
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4/7 KRYŠTOFů - basista Nikolaj Atanasov Arichtev, bubeník Jakub Dominik, který hrál na kachon, saxofonista
Nikos Petros Kuluris a Richard Krajčo, v této netradiční formaci zahráli na oslavách 650 let od první zmínky obce
Chotěvice. Publikum je po hodinovém vystoupení opravdu nechtěli pustit z pódia. Mimochodem tu zazněla
v premiéře píseň INZERÁT, kterou nyní můžete slyšet v rádiích a také se drží v čele české hitparády. Nedávno
vyšlo po dvou létech studiové album se stejnojmenným názvem. Deska obsahuje celkem 10 skladeb, z nichž na
dvou se podíleli známí muzikanti Jaromír Nohavica a Tomáš Klus. Více informací naleznete na webových
stánkách kapely www.krystof.net.
Přejeme Richardovi a jeho kapele mnoho dalších pěkných písniček, které tu v Chotěvicích už pár let vznikají.

Na pódiu také skvěle zahráli VAŤÁCI známé hity skupiny KABÁT, kteří ve 30. stupňovém vedru dali publikum
pořádně do varu. JAM & BAZAR to rozbalili s hity 60. – 70. let a do ranních hodin na rockové zábavě hráli
KODIAK ROCK.

Dne 30. června 2012 při oslavách 650 let od první zmínky obce Chotěvice, prošlo naší obcí cca 5 000 návštěvníků
ač místních, či přespolních. Sešli se tu i bývalí rodáci. Počasí nám opravdu vyšlo, i když v týdnu několikráte
zapršelo. V tomto speciálním čísle Zpravodaje, jsme Vám chtěli připomenout slovem i obrazem tento významný
den. Fotografie jsou z videoreportáže, kterou naleznete v menu na našich webových stránkách www.chotevice.cz a
další informace z oslav 650 let.
V závěru bychom chtěli poděkovat celému týmu organizátorů a spolupracovníků, zejména místostarostovi obce
Vladimíru Lukešovi, který byl zastupitelstvem obce jmenován jako vedoucí realizačního týmu. Ten byl sestavený
ze zástupců místních organizací a spolků, zastupitelů a pracovníků obce. V myslivecké klubovně se od března
tohoto roku připravovala celá akce a jak se povedla jste mohli posoudit sami v sobotu 30. června 2012.

Děkujeme sponzorům:

Stavební společnost s. r. o. Hostinné
KRPA Holding Hostinné
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